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CS NAZWA CELU SZCZEGÓŁOWEGO NR DZIAŁANIA NAZWA DZIAŁANIA
 TERMIN 

ROZPOCZĘCIA 
NABORU

 TERMIN 
ZAKOŃCZENIA 

NABORU 
TYP PROJEKTÓW WNIOSKODAWCA

KWOTA PRZEZNACZONA NA 
DOFINANSOWANIE 
PROJEKTÓW [PLN]

KWOTA PRZEZNACZONA 
NA DOFINANSOWANIE 

PROJEKTÓW [EUR]

SPOSÓB WYBORU OBSZAR GEOGRAFICZNY INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA 
NABÓR DODATKOWE INFORMACJE

I. FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA INTELIGENTNY ROZWÓJ

RSO 1.1.
Rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i 
innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych 
technologii

1.1 B+R - organizacje 
badawcze 2023-05-31 2023-09-29

Budowa nowej oraz modernizacja istniejącej/dostosowanie infrastruktury 
badawczej wraz z zakupem i montażem aparatury i urządzeń laboratoryjnych 
w organizacjach badawczych

Jednostki naukowe 
Organizacje badawcze 
Uczelnie wyższe 

224 725 000,00 zł 50 500 000,00 € konkurencyjny województwo śląskie
Departament Europejskiego 
Funduszu Rozwoju 
Regionalnego

RSO 1.1.
Rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i 
innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych 
technologii

1.2
Badania, rozwój i 
innowacje w 
przedsiębiorstwach

czerwiec 23 sierpień 23 1. Infrastruktura B+R w przedsiębiorstwach
2. Prace B+R w przedsiębiorstwach

Przedsiębiorstwa oraz przedsiębiorstwa w ramach 
konsorcjów przemysłowych i naukowo przemysłowych 376 025 000,00 zł 84 500 000,00 € konkurencyjny województwo śląskie Śląskie Centrum 

Przedsiębiorczości

Możliwość uzyskania wsparcia dotyczyć będzie projektów badawczo - 
rozwojowych realizujących prace przemysłowe i prace 
eksperymentalno - rozwojowe lub same prace eksperymentalo - 
rozwojowe. Wsparcie będzie również udzielane na infrastrukturę 
służącą przedsiębiorstwom na rzecz prowadzenia przez nie prac B+R.  
O wsparcie będą mogły ubiegać się duże, średnie, małe i mikro 
przedsiębiorstwa a także konsorcja przemysłowo -naukowe lub 
przemysłowe.
Minimalna wartość dofinansowania, o którą będą musieli ubiegać się 
Wnioskodawcy wynosi 2 000 000,00 PLN. Jest to wartość 
obowiązująca na etapie aplikowania (do wyboru projektu włącznie). 
Projekty będą musiały wpisywać się co najmniej w jedną z 
regionalnych inteligentnych specjalizacji województwa śląskiego, tj. 
energetykę, ICT, medycynę, zieloną gospodarkę lub przemysły 
wschodzące. Udzielane wsparcie będzie miało charakter dotacji.

RSO 1.1.
Rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i 
innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych 
technologii

1.2
Badania, rozwój i 
innowacje w 
przedsiębiorstwach

kwiecień 24 maj 24 4. Wdrożenie wyników prac B+R przedsiębiorstwa 93 005 000,00 zł 20 900 000,00 € konkurencyjny województwo śląskie Śląskie Centrum 
Przedsiębiorczości

Wsparcie udzielane będzie dużym, średnim, małym i mikro 
przedsiębiorstwom na rzecz wdrożenia wyników prac B+R. W ramach 
naboru przewiduje się  udzielenie wsparcia na wdrożenie wyników 
prac B+R własnych lub nabytych (Wnioskodawca będzie zobowiązany 
do potwierdzenia faktu przeprowadzenia całości prac B+R przez 
złożeniem wniosku). Projekty będą musiały wpisywać się co najmniej 
w jedną z regionalnych inteligentnych specjalizacji województwa 
śląskiego, tj. energetykę, ICT, medycynę, zieloną gospodarkę lub 
przemysły wschodzące. Wsparcie udzielane będzie na nabycie 
aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. 
Minimalna wartość dofinansowania, o którą będą musieli ubiegać się 
Wnioskodawcy wynosi 800 000,00 PLN. Jest to wartość obowiązująca 
na etapie aplikowania (do wyboru projektu włącznie)Wsparcie będzie 
miało charakter dotacji warunkowej.

RSO 1.1.
Rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i 
innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych 
technologii

1.3 Ekosystem RIS czerwiec 23 lipiec 23 Zarządzanie i wdrażanie regionalnego ekosystemu innowacji Województwa 
Śląskiego Samorząd Województwa 8 232 500,00 zł 1 850 000,00 € niekonkurencyjny województwo śląskie Wojewódzki Urząd Pracy

RSO 1.2. Czerpanie korzyści z cyfryzacji dla obywateli, przedsiębiorstw, 
organizacji badawczych i instytucji publicznych 1.4 Cyfryzacja 

administracji publicznej grudzień 23 luty 24

1. Cyfryzacja procesów back-office w podmiotach świadczących usługi 
publiczne oraz elementy smart city
2. Tworzenie i rozwój e-usług publicznych  
3. Digitalizacja i udostępnianie danych   

Administracja publiczna, Przedsiębiorstwa realizujące 
cele publiczne, Partnerstwa, Służby publiczne, 
Organizacje społeczne i związki wyznaniowe, Instytucje 
nauki i edukacji  

200 250 000,00 zł 45 000 000,00 € konkurencyjny województwo śląskie
Departament Europejskiego 
Funduszu Rozwoju 
Regionalnego

Istnieje ryzyko nieogłoszenia naboru w wyznaczonym terminie.

RSO 1.3. Wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz 
tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje 
produkcyjne

1.6
Rozwój 
przedsiębiorczości - 
EFRR

październik 23 listopad 24

Zaprojektowanie i wdrożenie systemu wsparcia w formie voucherów dla 
nowopowstających i istniejących firm, do wykorzystania zgodnie z 
indywidualnymi potrzebami – na zdefiniowane usługi proinnowacyjne i 
rozwojowe.

Śląski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. 46 572 449,55 zł 10 465 719,00 € niekonkurencyjny województwo śląskie Wojewódzki Urząd Pracy

RSO 1.3. Wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz 
tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje 
produkcyjne

1.8 Innowacje cyfrowe w 
MŚP marzec 24 kwiecień 24 Innowacje cyfrowe w MŚP Przedsiębiorstwa z sektora MSP 66 750 000,00 zł 15 000 000,00 € konkurencyjny województwo śląskie Śląskie Centrum 

Przedsiębiorczości

Wsparcie będzie udzielane mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom 
na wdrożenie innowacyjnych co najmniej w skali województwa 
śląskiego innowacji technologicznych w zakresie wykorzystania 
narzędzi ICT. Wsparcie będzie udzielane na aktywa trwałe oraz 
wartości niematerialne i prawne. Minimalna wartość dofinansowania, o 
którą będą musieli ubiegać się Wnioskodawcy wynosi 1 000 000,00 
PLN. Jest to wartość obowiązująca na etapie aplikowania (do wyboru 
projektu włącznie) Wsparcie będzie miało charakter dotacji.

RSO 1.3. Wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz 
tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje 
produkcyjne

1.10
Promocja eksportu i 
internacjonalizacja 
MŚP

2023-05-24 2023-07-06 Promocja eksportu i internacjonalizacja MŚP Instytucje otoczenia biznesu 89 000 000,00 zł 20 000 000,00 € niekonkurencyjny województwo śląskie Śląskie Centrum 
Przedsiębiorczości

Projekt wspierany w drodze niekonkurencyjnej wynikający z przyczyn 
strategicznych. Wsparcie kierowane wyłącznie do podmiotów 
zidentyfikowanych w SZOP. Wsparcie będzie miało na celu 
wzmocnienie potencjału internacjonalizacyjnego przedsiębiorstw z 
kategorii MSP prowadzących działalność gospodarczą w 
województwie śląskim. 

II. FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA ZIELONY ROZWÓJ

RSO 2.1 Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji gazów 
cieplarnianych 2.1

Efektywność 
energetyczna 
budynków 
użyteczności publicznej 

grudzień 23 luty 24 Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej

Administracja publiczna, 
Służby publiczne, 
Partnerstwa,
Organizacje społeczne i związki wyznaniowe,
Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne,
Instytucje ochrony zdrowia,
Instytucje nauki i edukacji

90 000 000,00 zł 20 224 719,10 € konkurencyjny województwo śląskie
Departament Europejskiego 
Funduszu Rozwoju 
Regionalnego

Tryb wyboru: ZIT

Nabór zostanie uruchomiony pod warunkiem akceptacji przez ZW 
wszystkich Strategii ZIT.

RSO 2.2. 
Wspieranie energii odnawialnej zgodnie z dyrektywą (UE) 
2018/2001, w tym określonymi w niej kryteriami 
zrównowazonego rozwoju

2.4 Odnawialne źródła 
energii październik 23 grudzień 23

1. Infrastruktura służąca do produkcji i/lub magazynowania energii z 
odnawialnych źródeł  (projekty inne niż parasolowe i grantowe) 
2. Infrastruktura służąca do produkcji i/lub magazynowania energii z 
odnawialnych źródeł w projektach parasolowych i grantowych

Administracja publiczna, 
Służby publiczne, 
Partnerstwa,
Organizacje społeczne i związki wyznaniowe,
Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne,
Instytucje ochrony zdrowia,
Instytucje nauki i edukacji

44 500 000,00 zł 10 000 000,00 € konkurencyjny wojewódzwo śląskie (podregion 
częstochowski)

Departament Europejskiego 
Funduszu Rozwoju 
Regionalnego

Nabór dedykowany dla subregionu północnego, ale nie w formule ZIT

RSO 2.5. Wspieranie dostępu do wody oraz zrównoważonej 
gospodarki wodnej 2.8 Infrastruktura wodno-

kanalizacyjna 2023-04-28 2023-06-30

1. Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnych dla ścieków komunalnych oraz 
budowa i modernizacja sieci kanalizacji deszczowej. 
2. Budowa i modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych.  
3. Budowa i modernizacja instalacji do zagospodarowania komunalnych 
osadów ściekowych. 
4. Budowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę. 

Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne, 
Partnerstwa, 
Służby publiczne, 
Organizacje społeczne i związki wyznaniowe, 
Administracja publiczna 

200 802 552,05 zł 45 124 169,00 € konkurencyjny województwo śląskie
Departament Europejskiego 
Funduszu Rozwoju 
Regionalnego

Nabór konkursowy z kopertą środków dla subregionu północnego z 
Kontraktu Programowego

RSO 2.7. 
Wzmacnianie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności 
biologicznej oraz zielonej infrastruktury, w tym na obszarach 
miejskich, oraz ograniczanie wszelkich rodzajów 
zanieczyszczenia

2.11 Ochrona przyrody i 
bioróżnorodność 2023-04-20 2023-09-29

1. Ochrona i regeneracja obszarów chronionych wraz z kampanią informacyjno-
edukacyjną zwiększającą poziom świadomości ekologicznej.  

2. Ochrona różnorodności biologicznej wraz z kampanią informacyjno-
edukacyjną zwiększającą poziom świadomości ekologicznej. 

Organizacje społeczne i związki wyznaniowe, 
Służby publiczne, 
Administracja publiczna 

125 200 750,00 zł 28 135 000,00 € niekonkurencyjny województwo śląskie
Departament Europejskiego 
Funduszu Rozwoju 
Regionalnego

Istnieje ryzyko nieogłoszenia naboru w wyznaczonym terminie
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RSO 2.7. 
Wzmacnianie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności 
biologicznej oraz zielonej infrastruktury, w tym na obszarach 
miejskich, oraz ograniczanie wszelkich rodzajów 
zanieczyszczenia

2.11 Ochrona przyrody i 
bioróżnorodność styczeń 24 kwiecień 24

1. Ochrona i regeneracja obszarów chronionych wraz z kampanią informacyjno-
edukacyjną zwiększającą poziom świadomości ekologicznej.  
2. Ochrona różnorodności biologicznej wraz z kampanią informacyjno-
edukacyjną zwiększającą poziom świadomości ekologicznej. 

Partnerstwa, 
Przedsiębiorstwa, 
Organizacje społeczne i związki wyznaniowe, 
Administracja publiczna 

67 126 812,65 zł 15 084 677,00 € konkurencyjny województwo śląskie
Departament Europejskiego 
Funduszu Rozwoju 
Regionalnego

Tryb wyboru: ZIT

Nabór zostanie uruchomiony pod warunkiem akceptacji przez ZW 
wszystkich Strategii ZIT.

III FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ZRÓWNOWAŻONEJ MOBILNOŚCI

RSO.2.8 
Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności 
miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki 
zeroemisyjnej

3.1 
Zakup taboru 
autobusowego/ 
trolejbusowego

grudzień 23 marzec 24 Zakup taboru autobusowego/trolejbusowego Administracja publiczna 133 500 000,00 zł 30 000 000,00 € konkurencyjny województwo śląskie
Departament Europejskiego 
Funduszu Rozwoju 
Regionalnego

Tryb wyboru: ZIT

 Nabór zostanie uruchomiony pod warunkiem akceptacji przez ZW 
wszystkich Strategii ZIT

RSO.2.8 
Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności 
miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki 
zeroemisyjnej

3.2   
Zrównoważona 
multimodalna 
mobilność miejska

grudzień 23 marzec 24

1. Budowa, przebudowa, rozbudowa infrastruktury związanej ze 
zrównoważoną mobilnością miejską (centra przesiadkowe wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą). 
2. Inteligentne systemy transportowe (ITS) dla rozwoju zrównoważonego 
transportu miejskiego.  

Administracja publiczna 222 500 000,00 zł 50 000 000,00 € konkurencyjny województwo śląskie
Departament Europejskiego 
Funduszu Rozwoju 
Regionalnego

Tryb wyboru: ZIT

 Nabór zostanie uruchomiony pod warunkiem akceptacji przez ZW 
wszystkich Strategii ZIT

RSO.2.8 
Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności 
miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki 
zeroemisyjnej

3.3 Regionalne Trasy 
Rowerowe styczeń 24 kwiecień 24 Budowa/ przebudowa sieci regionalnych tras rowerowych. Administracja publiczna 222 500 000,00 zł 50 000 000,00 € konkurencyjny województwo śląskie

Departament Europejskiego 
Funduszu Rozwoju 
Regionalnego

Tryb wyboru: ZIT

 Nabór zostanie uruchomiony pod warunkiem akceptacji przez ZW 
wszystkich Strategii ZIT

IV FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA SPRAWNEGO TRANSPORTU

RSO 3.2

Rozwój i udoskonalanie zrównoważonej, odpornej na zmiany 
klimatu, inteligentnej i intermodalnej mobilności na poziomie 
krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym poprawę dostępu 
do TEN-T oraz mobilności transgranicznej

4.1  Drogi wojewódzkie 2023-04-20 2023-06-20 Budowia, przebudowia, modernizacjia lub zmiana przebiegu dróg 
wojewódzkich, w tym w miastach na prawach powiatu.  Administracja publiczna 539 518 000,00 zł 121 240 000,00 € konkurencyjny województwo śląskie

Departament Europejskiego 
Funduszu Rozwoju 
Regionalnego

Nabór zostanie uruchomiony pod warunkiem przyjęcia Regionalnego 
Planu Transportowego

RSO 3.2

Rozwój i udoskonalanie zrównoważonej, odpornej na zmiany 
klimatu, inteligentnej i intermodalnej mobilności na poziomie 
krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym poprawę dostępu 
do TEN-T oraz mobilności transgranicznej

4.3 Regionalny tabor 
kolejowy 2023-04-20 2023-06-30 1. Zakup taboru kolejowego do przewozów o charakterze regionalnym 

2. Rozbudowa i doposażenie zaplecza technicznego Administracja publiczna 667 500 000,00 zł 150 000 000,00 € niekonkurencyjny województwo śląskie
Departament Europejskiego 
Funduszu Rozwoju 
Regionalnego

Nabór zostanie uruchomiony pod warunkiem przyjęcia Regionalnego 
Planu Transportowego

V FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA RYNKU PRACY

ESO 4.1

Poprawa dostępu do zatrudnienia i działań aktywizujących dla 
wszystkich osób poszukujących pracy, w szczególności osób 
młodych, zwłaszcza poprzez wdrażanie gwarancji dla 
młodzieży, długotrwale bezrobotnych oraz grup znajdujących 
się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, jak również dla 
osób biernych zawodowo, a także poprzez promowanie 

5.1 Aktywizacja zawodowa 
poprzez PUP 2023-04-14 2023-05-12 Instrumenty i usługi rynku pracy wskazane w ustawie właściwej regulującej 

polityke rynku pracy Powiatowe Urzędy Pracy 148 630 000,00 zł 33 400 000,00 € niekonkurencyjny województwo śląskie Wojewódzki Urząd Pracy

ESO 4.1

Poprawa dostępu do zatrudnienia i działań aktywizujących dla 
wszystkich osób poszukujących pracy, w szczególności osób 
młodych, zwłaszcza poprzez wdrażanie gwarancji dla 
młodzieży, długotrwale bezrobotnych oraz grup znajdujących 
się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, jak również dla 
osób biernych zawodowo, a także poprzez promowanie 
samozatrudnienia i ekonomii społecznej

5.2 Aktywizacja zawodowa 
poprzez OHP 2023-04-14 2023-05-12

Instrumenty i usługi rynku pracy wskazane w ustawie właściwej regulującej 
polityke rynku pracy wraz z działaniami towrzyszącymi aktywizacji edukacyjno-
zawodowej

Ochotnicze Hufce Pracy 8 900 000,00 zł 2 000 000,00 € niekonkurencyjny województwo śląskie Wojewódzki Urząd Pracy

ESO 4.1

Poprawa dostępu do zatrudnienia i działań aktywizujących dla 
wszystkich osób poszukujących pracy, w szczególności osób 
młodych, zwłaszcza poprzez wdrażanie gwarancji dla 
młodzieży, długotrwale bezrobotnych oraz grup znajdujących 
się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, jak również dla 
osób biernych zawodowo, a także poprzez promowanie 
samozatrudnienia i ekonomii społecznej

5.4 Aktywizacja zawodowa 
osób pracujących listopad 23 grudzień 23

1.Indywidualizacja wsparcia oraz doradztwo zawodowe. 
2.Nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kwalifikacji i kompetencji 
zawodowych.
3. Staże zawodowe.

Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych 
(nie dotyczy osób prowadzących działalność 
gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów 
odrębnych)

53 400 000,00 zł 12 000 000,00 € konkurencyjny województwo śląskie Wojewódzki Urząd Pracy

ESO 4.2

Modernizacja instytucji i służb rynków pracy celem oceny i 
przewidywania zapotrzebowania na umiejętności oraz 
zapewnienia terminowej i odpowiednio dopasowanej pomocy 
i wsparcia na rzecz dostosowania umiejętności i kwalifikacji 
zawodowych do potrzeb rynku pracy oraz na rzecz 
przepływów i mobilności na rynku pracy"

5.7 

Opracowanie modelu 
prognozowania i 
monitorowania zmian 
na rynku pracy

sierpień 23 wrzesień 23

1. Diagnoza brakujących kompetencji (kwalifikacji/umiejętności) na śląskim 
rynku pracy w nowoczesnej gospodarce.
2. Przygotowanie szkoleń dla pracowników administracji publicznej w oparciu o 
wypracowaną listę brakujących kompetencji oraz ustawę Pzp
3. Realizacja szkoleń dla pracowników publicznych służb zatrudnienia zgodnie 
z wynikami badania dla obszaru administracja publiczna

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach 1 682 998,90 zł 378 202,00 € niekonkurencyjny województwo śląskie Wojewódzki Urząd Pracy

ESO 4.2

Modernizacja instytucji i służb rynków pracy celem oceny i 
przewidywania zapotrzebowania na umiejętności oraz 
zapewnienia terminowej i odpowiednio dopasowanej pomocy 
i wsparcia na rzecz dostosowania umiejętności i kwalifikacji 
zawodowych do potrzeb rynku pracy oraz na rzecz 
przepływów i mobilności na rynku pracy"

5.8 

Budowanie sieci 
współpracy 
międzyinstytucjonalnej 
i promocji w zakresie 
poradnictwa 
zawodowego

sierpień 23 wrzesień 23

1. Stworzenie systemu wymiany informacji pomiędzy instytucjami, w tym 
określenie zasad współpracy międzyinstytucjonalnej podczas realizacji działań 
z zakresu poradnictwa zawodowego skierowanych do różnych grup odbiorców 
2. Opracowanie międzyinstytucjonalnego systemu wsparcia z zakresu 
poradnictwa zawodowego w woj. śląskim – w postaci standardów 
postępowania w pracy z różnymi grupami odbiorców 
3. Stworzenie platformy internetowej służącej wymianie informacji, kontaktu z 
klientem oraz zawierającej narzędzia do określania predyspozycji zawodowych
4. Szkolenia wdrożeniowe skierowane do przedstawicieli instytucji realizujących 
zadania z zakresu poradnictwa zawodowego, w tym projektodawców EFS

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach 3 712 799,65 zł 834 337,00 € niekonkurencyjny województwo śląskie Wojewódzki Urząd Pracy

ESO 4.2

Modernizacja instytucji i służb rynków pracy celem oceny i 
przewidywania zapotrzebowania na umiejętności oraz 
zapewnienia terminowej i odpowiednio dopasowanej pomocy 
i wsparcia na rzecz dostosowania umiejętności i kwalifikacji 
zawodowych do potrzeb rynku pracy oraz na rzecz 
przepływów i mobilności na rynku pracy"

5.9 EURES-T Beskydy sierpień 23 wrzesień 23

1. usługi wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy
2. usługi wsparcia dla pracodawców
3. współpraca przygraniczna
4. wymiana informacji i doświadczeń w obszarze rynku pracy w UE
5. współpraca na poziomie regionalnym z właściwymi krajowymi organizacjami 
oraz unijnymi sieciami w zakresie specjalistycznyh porad nt. mobilności 
(migracji zarobkowych) na terenie UE
6. organizacja szkoleń dla WUP i PUP wspierających realizację EURES
7. działania informacyjne i komunikacyjne promujące mobilność na 
europejskim rynku pracy w krajach UE
8. badania dotyczące migracji unijnych na wojewódzkich rynkach pracy oraz 
badania wspierające świadczenia usługi sieci EURES, w tym badania 
satysfakcji klienta

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach 2 670 000,00 zł 600 000,00 € niekonkurencyjny województwo śląskie Wojewódzki Urząd Pracy

ESO 4.2

Modernizacja instytucji i służb rynków pracy celem oceny i 
przewidywania zapotrzebowania na umiejętności oraz 
zapewnienia terminowej i odpowiednio dopasowanej pomocy 
i wsparcia na rzecz dostosowania umiejętności i kwalifikacji 
zawodowych do potrzeb rynku pracy oraz na rzecz 
przepływów i mobilności na rynku pracy"

5.10 Eures dla PSZ sierpień 23 wrzesień 23

1. usługi wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy
2. usługi wsparcia dla pracodawców
3. współpraca przygraniczna
4. wymiana informacji i doświadczeń w obszarze rynku pracy w UE
5. współpraca na poziomie regionalnym z właściwymi krajowymi organizacjami 
oraz unijnymi sieciami w zakresie specjalistycznyh porad nt. mobilności 
(migracji zarobkowych) na terenie UE
6. organizacja szkoleń dla WUP i PUP wspierających realizację EURES
7. działania informacyjne i komunikacyjne promujące mobilność na 
europejskim rynku pracy w krajach UE
8. badania dotyczące migracji unijnych na wojewódzkich rynkach pracy oraz 
badania wspierające świadczenia usługi sieci EURES, w tym badania 

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach 2 670 000,00 zł 600 000,00 € niekonkurencyjny województwo śląskie Wojewódzki Urząd Pracy
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ESO 4.4

Wspieranie dostosowania pracowników, przedsiębiorstw i 
przedsiębiorców do zmian,  wspieranie aktywnego i zdrowego 
starzenia się oraz zdrowego i dobrze dostosowanego 
środowiska pracy,  które uwzględnia zagrożenia  dla zdrowia

5.12 Regionalne programy 
zdrowotne I kwartał 2024 II kwartał 2024 Wdrażanie programów rehabilitacji medycznej ułatwiających powrót do pracy 

bądź utrzymanie zatrudnienia

Wszystkie podmioty (z wyłączeniem osób fizycznych, 
nie dotyczy osób prowadzących działalność 
gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów 
odrębnych) - typy beneficjentów zostaną 
doprecyzowane w SZOP

22 250 000,00 zł 5 000 000,00 € konkurencyjny województwo śląskie Departament Europejskiego 
Funduszu Społecznego Istnieje możliwość nieuruchomienia naboru we wskazanym okresie 

ESO 4.4

Wspieranie dostosowania pracowników, przedsiębiorstw i 
przedsiębiorców do zmian,  wspieranie aktywnego i zdrowego 
starzenia się oraz zdrowego i dobrze dostosowanego 
środowiska pracy,  które uwzględnia zagrożenia  dla zdrowia

5.14 
Usługi rozwojowe dla 
kadr administracji 
samorządowej

czerwiec 23 lipiec 23

Szkolenia i studia podyplomowe, w tym zmierzające do podniesienia kwalifikacji 
cyfrowych i zielonych umiejetności, niezbędnych do wykorzystania w ramach 
posiadanych kompetencji oraz dobrego przygotowania obsługi i współpracy z 
klientem zewnętrznym 

Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych 
(nie dotyczy osób prowadzących działalność 
gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów 
odrębnych) - konkurenycjny
Samorząd Województwa Śląskiego - niekonkurencyjny

37 825 000,00 zł 8 500 000,00 € konkurencyjny województwo śląskie Wojewódzki Urząd Pracy

VI FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA EDUKACJI

ESO 4.6

Wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego 
kształcenia i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia, w 
szczególności w odniesieniu do grup w niekorzystnej sytuacji, 
od wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem przez ogólne i 
zawodowe kształcenie i szkolenie, po  szkolnictwo wyższe, a 
także kształcenie i uczenie się dorosłych, w tym ułatwianie 
mobilności edukacyjnej dla wszystkich i dostępności dla osób 
z niepełnosprawnościami

6.1 Edukacja przedszkolna 2023-05-08 2023-07-01 Wsparcie edukacji przedszkolnej poprzez organizację zajęć dodatkowych oraz 
doposażenie

Wszystkie podmioty (z wyłączeniem osób fizycznych, 
nie dotyczy osób prowadzących działalność 
gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów 
odrębnych) - typy beneficjentów zostaną 
doprecyzowane w SZOP

71 200 000,00 zł 16 000 000,00 € konkurencyjny województwo śląskie Departament Europejskiego 
Funduszu Społecznego Istnieje możliwość nieuruchomienia naboru we wskazanym okresie 

ESO 4.6

Wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego 
kształcenia i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia, w 
szczególności w odniesieniu do grup w niekorzystnej sytuacji, 
od wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem przez ogólne i 
zawodowe kształcenie i szkolenie, po  szkolnictwo wyższe, a 
także kształcenie i uczenie się dorosłych, w tym ułatwianie 
mobilności edukacyjnej dla wszystkich i dostępności dla osób 
z niepełnosprawnościami

6.2 Kształcenie ogólne 2023-04-27 2023-06-09 Edukacja włączająca w kształceniu ogólnym

Wszystkie podmioty (z wyłączeniem osób fizycznych, 
nie dotyczy osób prowadzących działalność 
gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów 
odrębnych) - typy beneficjentów zostaną 
doprecyzowane w SZOP

111 250 000,00 zł 25 000 000,00 € konkurencyjny województwo śląskie Departament Europejskiego 
Funduszu Społecznego Istnieje możliwość nieuruchomienia naboru we wskazanym okresie 

ESO 4.6

Wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego 
kształcenia i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia, w 
szczególności w odniesieniu do grup w niekorzystnej sytuacji, 
od wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem przez ogólne i 
zawodowe kształcenie i szkolenie, po  szkolnictwo wyższe, a 
także kształcenie i uczenie się dorosłych, w tym ułatwianie 
mobilności edukacyjnej dla wszystkich i dostępności dla osób 
z niepełnosprawnościami

6.2 Kształcenie ogólne I kwartał 2024 II kwartał 2024 Podniesienie jakości edukacji w kształceniu ogólnym.
Organizacja pozaszkolnych form kształcenia.

Wszystkie podmioty (z wyłączeniem osób fizycznych, 
nie dotyczy osób prowadzących działalność 
gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów 
odrębnych) - typy beneficjentów zostaną 
doprecyzowane w SZOP

53 400 000,00 zł 12 000 000,00 € konkurencyjny województwo śląskie Departament Europejskiego 
Funduszu Społecznego Istnieje możliwość nieuruchomienia naboru we wskazanym okresie 

ESO 4.6

Wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego 
kształcenia i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia, w 
szczególności w odniesieniu do grup w niekorzystnej sytuacji, 
od wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem przez ogólne i 
zawodowe kształcenie i szkolenie, po  szkolnictwo wyższe, a 
także kształcenie i uczenie się dorosłych, w tym ułatwianie 
mobilności edukacyjnej dla wszystkich i dostępności dla osób 
z niepełnosprawnościami

6.3  Kształcenie zawodowe 2023-04-27 2023-06-16 Staże uczniowskie w kształceniu zawodowym. 

Wszystkie podmioty (z wyłączeniem osób fizycznych, 
nie dotyczy osób prowadzących działalność 
gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów 
odrębnych) - typy beneficjentów zostaną 
doprecyzowane w SZOP

62 300 000,00 zł 14 000 000,00 € konkurencyjny województwo śląskie Departament Europejskiego 
Funduszu Społecznego Istnieje możliwość nieuruchomienia naboru we wskazanym okresie 

ESO 4.6

Wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego 
kształcenia i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia, w 
szczególności w odniesieniu do grup w niekorzystnej sytuacji, 
od wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem przez ogólne i 
zawodowe kształcenie i szkolenie, po  szkolnictwo wyższe, a 
także kształcenie i uczenie się dorosłych, w tym ułatwianie 
mobilności edukacyjnej dla wszystkich i dostępności dla osób 
z niepełnosprawnościami

6.3  Kształcenie zawodowe I kwartał 2024 II kwartał 2024 Dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.
Edukacja włączająca w kształceniu zawodowym.

Wszystkie podmioty (z wyłączeniem osób fizycznych, 
nie dotyczy osób prowadzących działalność 
gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów 
odrębnych) - typy beneficjentów zostaną 
doprecyzowane w SZOP

56 181 250,00 zł 12 625 000,00 € konkurencyjny województwo śląskie Departament Europejskiego 
Funduszu Społecznego Istnieje możliwość nieuruchomienia naboru we wskazanym okresie 

ESO 4.6

Wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego 
kształcenia i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia, w 
szczególności w odniesieniu do grup w niekorzystnej sytuacji, 
od wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem przez ogólne i 
zawodowe kształcenie i szkolenie, po  szkolnictwo wyższe, a 
także kształcenie i uczenie się dorosłych, w tym ułatwianie 
mobilności edukacyjnej dla wszystkich i dostępności dla osób 
z niepełnosprawnościami

6.4 Strategiczne projekty 
dla obszaru edukacji 2023-04-06 2023-04-28 Wsparcie stypendialne uczniów

Wszystkie podmioty (z wyłączeniem osób fizycznych, 
nie dotyczy osób prowadzących działalność 
gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów 
odrębnych) - typy beneficjentów zostaną 
doprecyzowane w SZOP

17 000 001,25 zł 3 820 225,00 € niekonkurencyjny województwo śląskie Departament Europejskiego 
Funduszu Społecznego Istnieje możliwość nieuruchomienia naboru we wskazanym okresie 

ESO 4.6

Wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego 
kształcenia i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia, w 
szczególności w odniesieniu do grup w niekorzystnej sytuacji, 
od wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem przez ogólne i 
zawodowe kształcenie i szkolenie, po  szkolnictwo wyższe, a 
także kształcenie i uczenie się dorosłych, w tym ułatwianie 
mobilności edukacyjnej dla wszystkich i dostępności dla osób 
z niepełnosprawnościami

6.4 Strategiczne projekty 
dla obszaru edukacji 2023-04-17 2023-05-31 Działania upowszechniające pozaszkolne formy edukacji z wykorzystaniem 

potencjału Planetarium Śląskiego

Wszystkie podmioty (z wyłączeniem osób fizycznych, 
nie dotyczy osób prowadzących działalność 
gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów 
odrębnych) - typy beneficjentów zostaną 
doprecyzowane w SZOP

4 249 999,20 zł 955 056,00 € niekonkurencyjny województwo śląskie Departament Europejskiego 
Funduszu Społecznego Istnieje możliwość nieuruchomienia naboru we wskazanym okresie 

ESO 4.6

Wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego 
kształcenia i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia, w 
szczególności w odniesieniu do grup w niekorzystnej sytuacji, 
od wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem przez ogólne i 
zawodowe kształcenie i szkolenie, po  szkolnictwo wyższe, a 
także kształcenie i uczenie się dorosłych, w tym ułatwianie 
mobilności edukacyjnej dla wszystkich i dostępności dla osób 
z niepełnosprawnościami

6.4 Strategiczne projekty 
dla obszaru edukacji 2023-09-01 2023-10-15 Zwiększenie atrakcyjności kształcenia zawodowego w województwie śląskim

Wszystkie podmioty (z wyłączeniem osób fizycznych, 
nie dotyczy osób prowadzących działalność 
gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów 
odrębnych) - typy beneficjentów zostaną 
doprecyzowane w SZOP

68 085 000,00 zł 15 300 000,00 € niekonkurencyjny województwo śląskie Departament Europejskiego 
Funduszu Społecznego Istnieje możliwość nieuruchomienia naboru we wskazanym okresie 

ESO 4.6

Wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego 
kształcenia i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia, w 
szczególności w odniesieniu do grup w niekorzystnej sytuacji, 
od wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem przez ogólne i 
zawodowe kształcenie i szkolenie, po  szkolnictwo wyższe, a 
także kształcenie i uczenie się dorosłych, w tym ułatwianie 
mobilności edukacyjnej dla wszystkich i dostępności dla osób 
z niepełnosprawnościami

6.4 Strategiczne projekty 
dla obszaru edukacji 2023-11-09 2023-11-30 Inicjatywy na rzecz badania potrzeb edukacyjnych w województwie śląskim

Wszystkie podmioty (z wyłączeniem osób fizycznych, 
nie dotyczy osób prowadzących działalność 
gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów 
odrębnych) - typy beneficjentów zostaną 
doprecyzowane w SZOP

5 673 750,00 zł 1 275 000,00 € niekonkurencyjny województwo śląskie Departament Europejskiego 
Funduszu Społecznego Istnieje możliwość nieuruchomienia naboru we wskazanym okresie 

ESO 4.7

Wspieranie uczenia się przez całe życie, w szczególności 
elastycznych możliwości podnoszenia i zmiany kwalifikacji dla 
wszystkich, z uwzględnieniem umiejętności w zakresie 
przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych, lepsze 
przewidywanie zmian i zapotrzebowania na nowe 
umiejętności na podstawie potrzeb rynku pracy, ułatwianie 
zmian ścieżki kariery zawodowej i  wspieranie mobilności 
zawodowej

6.6 Kształcenie osób 
dorosłych-EFS+ grudzień 23 styczeń 24 Szkolenia/doradztwo w ramach PSF. 

Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych 
(nie dotyczy osób prowadzących działalność 
gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów 
odrębnych)

178 000 000,00 zł 40 000 000,00 € konkurencyjny województwo śląskie Wojewódzki Urząd Pracy

VII FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA SPOŁECZEŃSTWA

ESO 4.8
Wspieranie aktywnego włączenia społecznego w celu 
promowania równości szans, niedyskryminacji i aktywnego 
uczestnictwa, oraz zwiększanie zdolności do zatrudnienia, w 
szczególności grup w niekorzystnej sytuacji

7.1 Ekonomia społeczna 2023-05-23 2023-07-23 Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej
Akredytowane podmioty świadczące usługi na rzecz 
podmiotów ekonomii społecznej (OWES) - typy 
beneficjentów zostaną doprecyzowane w SZOP

168 477 605,20 zł 37 860 136,00 € konkurencyjny województwo śląskie Departament Europejskiego 
Funduszu Społecznego
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ESO 4.8
Wspieranie aktywnego włączenia społecznego w celu 
promowania równości szans, niedyskryminacji i aktywnego 
uczestnictwa, oraz zwiększanie zdolności do zatrudnienia, w 
szczególności grup w niekorzystnej sytuacji

7.2 Aktywna integracja 2023-05-23 2023-08-20
1. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób i rodzin
2. Proces reintegracji społecznej i zawodowej prowadzony przez podmioty 
reintegracyjne

Wszystkie podmioty (z wyłączeniem osób fizycznych, 
nie dotyczy osób prowadzących działalność 
gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów 
odrębnych) - typy beneficjentów zostaną 
doprecyzowane w SZOP

66 750 000,00 zł 15 000 000,00 € konkurencyjny województwo śląskie Departament Europejskiego 
Funduszu Społecznego

ESO 4.11

Zwiększanie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, 
trwałych i przystępnych cenowo usług;  w tym usług, które 
wspierają dostęp do mieszkań oraz opieki skoncentrowanej 
na osobie, w tym opieki zdrowotnej; modernizacja systemów 
ochrony socjalnej, w tym wspieranie dostępu do ochrony 
socjalnej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i grup w 
niekorzystnej sytuacji; poprawa dostępności, w tym dla osób 
z niepełnosprawnościami, skuteczności i odporności 
systemów ochrony zdrowia i usług opieki długoterminowej

7.4 Usługi społeczne lipiec 23 wrzesień 23

1. Usługi opiekuńcze, asystenckie, wytchnieniowe  i wsparcie opiekunów 
faktycznych 
2. Usługi świadczone w ośrodkach wsparcia w formie dziennej
3. Mieszkania chronione, wspomagane i inne formy  mieszkalnictwa 
wspólnego, w tym rodzinne domy pomocy 
4. Deinstytucjonalizacja placówek całodobowych

Wszystkie podmioty (z wyłączeniem osób fizycznych, 
nie dotyczy osób prowadzących działalność 
gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów 
odrębnych) - typy beneficjentów zostaną 
doprecyzowane w SZOP

44 500 000,00 zł 10 000 000,00 € konkurencyjny województwo śląskie Departament Europejskiego 
Funduszu Społecznego

ESO 4.11

Zwiększanie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, 
trwałych i przystępnych cenowo usług;  w tym usług, które 
wspierają dostęp do mieszkań oraz opieki skoncentrowanej 
na osobie, w tym opieki zdrowotnej; modernizacja systemów 
ochrony socjalnej, w tym wspieranie dostępu do ochrony 
socjalnej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i grup w 
niekorzystnej sytuacji; poprawa dostępności, w tym dla osób 
z niepełnosprawnościami, skuteczności i odporności 
systemów ochrony zdrowia i usług opieki długoterminowej

7.5 
Strategiczne projekty 
dla obszaru usług 
społecznych

2023-04-27 2023-05-26 Koordynacja usług społecznych - upowszechnianie i tworzenie CUS Województwo Śląskie - Regionalny Ośrodek Polityki 
Społecznej 35 000 002,05 zł 7 865 169,00 € niekonkurencyjny województwo śląskie Departament Europejskiego 

Funduszu Społecznego

ESO 4.11

Zwiększanie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, 
trwałych i przystępnych cenowo usług;  w tym usług, które 
wspierają dostęp do mieszkań oraz opieki skoncentrowanej 
na osobie, w tym opieki zdrowotnej; modernizacja systemów 
ochrony socjalnej, w tym wspieranie dostępu do ochrony 
socjalnej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i grup w 
niekorzystnej sytuacji; poprawa dostępności, w tym dla osób 
z niepełnosprawnościami, skuteczności i odporności 

7.5 
Strategiczne projekty 
dla obszaru usług 
społecznych

2023-05-23 2023-06-24 Rozwój środowiskowej oferty świadczenia usług przez DPS Województwo Śląskie - Regionalny Ośrodek Polityki 
Społecznej 45 000 002,00 zł 10 112 360,00 € niekonkurencyjny województwo śląskie Departament Europejskiego 

Funduszu Społecznego

ESO 4.11

Zwiększanie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, 
trwałych i przystępnych cenowo usług;  w tym usług, które 
wspierają dostęp do mieszkań oraz opieki skoncentrowanej 
na osobie, w tym opieki zdrowotnej; modernizacja systemów 
ochrony socjalnej, w tym wspieranie dostępu do ochrony 
socjalnej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i grup w 
niekorzystnej sytuacji; poprawa dostępności, w tym dla osób 
z niepełnosprawnościami, skuteczności i odporności 

7.5 
Strategiczne projekty 
dla obszaru usług 
społecznych

czerwiec 23 lipiec 23 Działania na rzecz aktywizacji osób w wieku senioralnym potrzebujących 
wsparcia w codziennym funkcjonowaniu

Województwo Śląskie - Regionalny Ośrodek Polityki 
Społecznej 13 999 998,15 zł 3 146 067,00 € niekonkurencyjny województwo śląskie Departament Europejskiego 

Funduszu Społecznego

ESO 4.11

Zwiększanie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, 
trwałych i przystępnych cenowo usług;  w tym usług, które 
wspierają dostęp do mieszkań oraz opieki skoncentrowanej 
na osobie, w tym opieki zdrowotnej; modernizacja systemów 
ochrony socjalnej, w tym wspieranie dostępu do ochrony 
socjalnej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i grup w 
niekorzystnej sytuacji; poprawa dostępności, w tym dla osób 
z niepełnosprawnościami, skuteczności i odporności 
systemów ochrony zdrowia i usług opieki długoterminowej

7.5 
Strategiczne projekty 
dla obszaru usług 
społecznych

wrzesień 23 październik 23 Wsparcie kadr pomocy i integracji społecznej w regionie Województwo Śląskie - Regionalny Ośrodek Polityki 
Społecznej 5 950 001,55 zł 1 337 079,00 € niekonkurencyjny województwo śląskie Departament Europejskiego 

Funduszu Społecznego

ESO 4.12 Promowanie integracji społecznej osób zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób 
najbardziej potrzebujących i dzieci

7.7 

Wsparcie rodziny, 
dzieci i młodzieży oraz 
deinstytucjonalizacja 
pieczy zastępczej

czerwiec 23 sierpień 23

1. Wsparcie rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze lub w 
kryzysie
2.  Usługi dla dzieci wymagających wsparcia 
3. Usługi w zakresie interwencji kryzysowej i przeciwdziałania przemocy
4. Wsparcie dzieci i młodzieży przebywającej w instytucjach całodobowych
5. Budowanie zdolności organizacyjnych partnerów społeczeństwa 
obywatelskiego (typ uzupełniający)

Wszystkie podmioty (z wyłączeniem osób fizycznych, 
nie dotyczy osób prowadzących działalność 
gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów 
odrębnych) - typy beneficjentów zostaną 
doprecyzowane w SZOP

22 250 000,00 zł 5 000 000,00 € konkurencyjny województwo śląskie Departament Europejskiego 
Funduszu Społecznego

ESO 4.12 Promowanie integracji społecznej osób zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób 
najbardziej potrzebujących i dzieci

7.7 

Wsparcie rodziny, 
dzieci i młodzieży oraz 
deinstytucjonalizacja 
pieczy zastępczej

I kwartał 2024 II kwartał 2024
1.Deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej i  wsparcie osób usamodzielnianych 
opuszczających pieczę zastępczą
2. Wsparcie dzieci i młodzieży przebywającej w instytucjach całodobowych 

Wszystkie podmioty (z wyłączeniem osób fizycznych, 
nie dotyczy osób prowadzących działalność 
gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów 
odrębnych) - typy beneficjentów zostaną 
doprecyzowane w SZOP

31 150 000,00 zł 7 000 000,00 € konkurencyjny województwo śląskie Departament Europejskiego 
Funduszu Społecznego

ESO 4.12 Promowanie integracji społecznej osób zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób 
najbardziej potrzebujących i dzieci

7.8 
Strategiczne projekty 
dla obszaru wsparcia 
rodziny

2023-04-27 2023-05-26 Rozwój usług adopcyjnych Województwo Śląskie - Śląski Ośrodek Adopcyjny 18 912 500,00 zł 4 250 000,00 € niekonkurencyjny województwo śląskie Departament Europejskiego 
Funduszu Społecznego

ESO 4.12 Promowanie integracji społecznej osób zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób 
najbardziej potrzebujących i dzieci

7.8 
Strategiczne projekty 
dla obszaru wsparcia 
rodziny

czerwiec 23 lipiec 23 Deinstytucjonalizacja wojewódzkiej pieczy zastępczej Województwo Śląskie - Regionalny Ośrodek Polityki 
Społecznej 24 999 997,65 zł 5 617 977,00 € niekonkurencyjny województwo śląskie Departament Europejskiego 

Funduszu Społecznego

VIII FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA INFRASTRUKTURĘ DLA MIESZKAŃCA

RSO4.2 

Poprawa równego dostępu do wysokiej jakości usług 
sprzyjających włączeniu społecznemu w zakresie kształcenia, 
szkoleń i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój łatwo 
dostępnej infrastruktury, w tym poprzez wspieranie 
odporności w zakresie kształcenia i szkolenia na odległość 
online

8.1 Infrastruktura 
szkolnictwa wyższego 2023-04-20 2023-09-29

Przebudowa, budowa, remont pomieszczeń w obiektach infrastruktury 
szkolnictwa wyższego wraz z zapewnieniem wyposażenia oraz dostosowaniem 
infrastruktury do edukacji włączającej.

Instytucje nauki i edukacji 
Administracja publiczna 159 024 999,75 zł 35 735 955,00 € niekonkurencyjny województwo śląskie

Departament Europejskiego 
Funduszu Rozwoju 
Regionalnego

RSO4.2 

Poprawa równego dostępu do wysokiej jakości usług 
sprzyjających włączeniu społecznemu w zakresie kształcenia, 
szkoleń i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój łatwo 
dostępnej infrastruktury, w tym poprzez wspieranie 
odporności w zakresie kształcenia i szkolenia na odległość 
online

8.3
Infrastruktura 
szkolnictwa 
zawodowego

2023-05-02 2023-07-03
Przebudowa, budowa , remont sal do praktycznej nauki zawodu wraz z 
zapewnieniem wyposażenia oraz dostosowaniem infrastruktury do kształcenia 
włączającego uczniów

Instytucje nauki i edukacji 
Administracja publiczna 
Instytucje wspierające biznes 
Organizacje społeczne i związki wyznaniowe 

17 800 000,00 zł 4 000 000,00 € konkurencyjny wojewódzwo śląskie (podregion 
częstochowski)

Departament Europejskiego 
Funduszu Rozwoju 
Regionalnego

Tryb wyboru: ZIT
Nabór zostanie uruchomiony pod warunkiem akceptacji przez ZW 
wszystkich Strategii ZIT

RSO4.6 Wzmacnianie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju 
gospodarczym, włączeniu społecznym i innowacjach 
społecznych

8.7 Kultura i turystyka 
szczebla regionalnego 2023-04-20 2023-09-29 Przedsięwzięcia w obszarze kultury i dziedzictwa kulturowego oraz produkty 

turystyczne o skali regionalnej

Administracja publiczna 
Służby publiczne 
Organizacje społeczne i związki wyznaniowe 

120 952 793,35 zł 27 180 403,00 € niekonkurencyjny wojewódzwo śląskie (4 subregiony)
Departament Europejskiego 
Funduszu Rozwoju 
Regionalnego

IX FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA ROZWÓJ TERYTORIALNY

RSO 5.1

Wspieranie zintegrowanego i sprzyjającego włączeniu 
społecznemu rozwoju społecznego, gospodarczego i 
środowiskowego, kultury, dziedzictwa naturalnego, 
zrównoważonej turystyki i bezpieczeństwa na obszarach 
miejskich;

9.2 Rozwój ZIT 2023-05-31 2023-07-12 Inicjatywy rozwoju terytorialnego, w tym przygotowanie strategii terytorialnych Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) 25 677 746,00 zł 5 770 280,00 € konkurencyjny województwo śląskie Departament Europejskiego 
Funduszu Społecznego

Nabór zostanie uruchomiony pod warunkiem akceptacji przez ZW 
wszystkich Strategii ZIT

X FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA TRANSFORMACJĘ 

JSO8.1. 

Umożliwienie regionom i ludności łagodzenia wpływających 
na społeczeństwo, zatrudnienie, gospodarkę i środowisko 
skutków transformacji w kierunku osiągnięcia celów Unii na 
rok 2030 w dziedzinie energii i klimatu oraz w kierunku 
neutralnej dla klimatu gospodarki Unii do roku 2050 w oparciu 
o porozumienie paryskie

10.1

Wykorzystanie terenów 
zdegradowanych  w 
celu rozwoju regionu 
poprzez inwestycje 
przedsiębiorstw 

styczeń 24 luty 24 Wykorzystanie terenów zdegradowanych  w celu rozwoju regionu poprzez 
inwestycje przedsiębiorstw przedsiębiorstwa z sektora MSP 169 740 924,60 zł 38 144 028,00 € konkurencyjny

województwo śląskie (podregiony - 
katowicki, bielski, tyski, rybnicki, 
gliwicki, bytomski; sosnowiecki)

Śląskie Centrum 
Przedsiębiorczości

Wsparcie kierowane na zagospodarowanie terenów zdegradowanych, 
zdewastowanych, poprzemysłowych i pogórniczych w celu 
prowadzenia działalności gospodarczej.  Możliwe ograniczenie 
aplikowania o wsparcie dla określonych branż. Wsparcie będzie miało 
charakter dotacji.
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JSO8.1. 

Umożliwienie regionom i ludności łagodzenia wpływających 
na społeczeństwo, zatrudnienie, gospodarkę i środowisko 
skutków transformacji w kierunku osiągnięcia celów Unii na 
rok 2030 w dziedzinie energii i klimatu oraz w kierunku 
neutralnej dla klimatu gospodarki Unii do roku 2050 w oparciu 
o porozumienie paryskie

10.3 Wsparcie MŚP na 
rzecz transformacji 2023-05-16 2023-06-14 Makroinwestycje w MŚP przedsiębiorstwa z sektora MSP 400 500 000,00 zł 90 000 000,00 € konkurencyjny

województwo śląskie (podregiony - 
katowicki, bielski, tyski, rybnicki, 
gliwicki, bytomski; sosnowiecki)

Śląskie Centrum 
Przedsiębiorczości

O wsparcie będą mogły ubiegać się mikro, małe i średnie 
przedsiębiorstwa. Projekt będzie musiał przyczyniać się do 
transformacji województwa śląskiego m.in. poprzez dywersyfikację lub 
zasadniczą zmianę (w tym automatyzację) procesu produkcji. Nabór 
będzie skierowany do przedsiębiorstw produkcyjnych jak i 
usługowych. Wsparcie będzie udzielane na aktywa trwałe oraz 
wartości niematerialne i prawne.  Minimalna wartość dofinansowania, 
o którą będą musieli ubiegać się Wnioskodawcy wynosi 5 000 000,00 
PLN. Jest to wartość obowiązująca na etapie aplikowania (do wyboru 
projektu włącznie)Wsparcie będzie miało charakter dotacji.

JSO8.1. 

Umożliwienie regionom i ludności łagodzenia wpływających 
na społeczeństwo, zatrudnienie, gospodarkę i środowisko 
skutków transformacji w kierunku osiągnięcia celów Unii na 
rok 2030 w dziedzinie energii i klimatu oraz w kierunku 
neutralnej dla klimatu gospodarki Unii do roku 2050 w oparciu 
o porozumienie paryskie

10.3 Wsparcie MŚP na 
rzecz transformacji wrzesień 23 październik 23 Mikroinwestycje w MŚP przedsiębiorstwa z sektora MSP 178 000 000,00 zł 40 000 000,00 € konkurencyjny

województwo śląskie (podregiony - 
katowicki, bielski, tyski, rybnicki, 
gliwicki, bytomski; sosnowiecki)

Śląskie Centrum 
Przedsiębiorczości

O wsparcie będą mogły ubiegać się mikro, małe i średnie 
przedsiębiorstwa. Projekt będzie musiał przyczyniać się do 
transformacji województwa śląskiego m.in. poprzez dywersyfikację lub 
zasadniczą zmianę (w tym automatyzację) procesu produkcji. Nabór 
będzie skierowany do przedsiębiorstw produkcyjnych jak i 
usługowych. Wsparcie będzie udzielane na aktywa trwałe oraz 
wartości niematerialne i prawne. Jest to wartość obowiązująca na 
etapie aplikowania (do wyboru projektu włącznie). Minimalna wartość 
dofinansowania, o którą będą musieli ubiegać się Wnioskodawcy 
wynosi  500 000,00 PLN. Wartość ogółem projektu nie może 
przekroczyć 2 000 000,00 PLN. Pomoc będzie udzielana w formie 
pomocy de minimis. Wsparcie będzie miało charakter dotacji.

JSO8.1. 

Umożliwienie regionom i ludności łagodzenia wpływających 
na społeczeństwo, zatrudnienie, gospodarkę i środowisko 
skutków transformacji w kierunku osiągnięcia celów Unii na 
rok 2030 w dziedzinie energii i klimatu oraz w kierunku 
neutralnej dla klimatu gospodarki Unii do roku 2050 w oparciu 
o porozumienie paryskie

10.4
Wsparcie dużych 
przedsiębiorstw na 
rzecz transformacji

2023-04-14 2023-05-23 Wsparcie dużych przedsiębiorstw na rzecz transformacji duże przedsiebiorstwa 267 000 000,00 zł 60 000 000,00 € konkurencyjny
województwo śląskie (podregiony - 
katowicki, bielski, tyski, rybnicki, 
gliwicki, bytomski; sosnowiecki)

Śląskie Centrum 
Przedsiębiorczości

Wsparcie kierowane wyłącznie do dużych przedsiębiorstw  
wskazanych indykatywnie w programie FE SL. Wsparcie ma na celu 
wzmocnienie procesu transformacji dużych przedsiębiorstw 
działających w branży okołogórniczej w województwie śląskim. 
Wsparcie będzie miało charakter dotacji. 

JSO8.1. 

Umożliwienie regionom i ludności łagodzenia wpływających 
na społeczeństwo, zatrudnienie, gospodarkę i środowisko 
skutków transformacji w kierunku osiągnięcia celów Unii na 
rok 2030 w dziedzinie energii i klimatu oraz w kierunku 
neutralnej dla klimatu gospodarki Unii do roku 2050 w oparciu 
o porozumienie paryskie

10.5

Innowacyjna 
infrastruktura 
wspierająca 
gospodarkę

2023-04-20 2023-06-30
Budowa i rozwój infrastruktury, w tym badawczo-rozwojowej, parków 
technologicznych,  hubów technologicznych, centrów projektowych, centrów 
nauki przyczyniających się do transformacji podregionów górniczych 

Administracja publiczna. 
Służby publiczne. 
Instytucje wspierające biznes. 
Partnerstwa. 
Instytucje nauki i edukacji 

428 350 000,15 zł 96 258 427,00 € niekonkurencyjny
województwo śląskie (podregiony 
katowicki, tyski, bytomski, gliwicki, 
sosnowiecki, rybnicki, bielski)

Departament Europejskiego 
Funduszu Rozwoju 
Regionalnego

JSO8.1. 

Umożliwienie regionom i ludności łagodzenia wpływających 
na społeczeństwo, zatrudnienie, gospodarkę i środowisko 
skutków transformacji w kierunku osiągnięcia celów Unii na 
rok 2030 w dziedzinie energii i klimatu oraz w kierunku 
neutralnej dla klimatu gospodarki Unii do roku 2050 w oparciu 
o porozumienie paryskie

10.6

Rozwój energetyki 
rozproszonej opartej o 
odnawialne źródła 
energii 

2023-04-20 2023-06-20 Infrastruktura służąca do produkcji i/lub magazynowania energii z odnawialnych 
źródeł (projekty inne niż parasolowe i grantowe)

Administracja publiczna, 
Służby publiczne, 
Partnerstwa,
Organizacje społeczne i związki wyznaniowe,
Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne,
Instytucje ochrony zdrowia,
Instytucje nauki i edukacji

161 312 500,00 zł 36 250 000,00 € konkurencyjny
województwo śląskie (podregiony 
katowicki, tyski, bytomski, gliwicki, 
sosnowiecki, rybnicki, bielski)

Departament Europejskiego 
Funduszu Rozwoju 
Regionalnego

JSO8.1. 

Umożliwienie regionom i ludności łagodzenia wpływających 
na społeczeństwo, zatrudnienie, gospodarkę i środowisko 
skutków transformacji w kierunku osiągnięcia celów Unii na 
rok 2030 w dziedzinie energii i klimatu oraz w kierunku 
neutralnej dla klimatu gospodarki Unii do roku 2050 w oparciu 
o porozumienie paryskie

10.6

Rozwój energetyki 
rozproszonej opartej o 
odnawialne źródła 
energii 

2023-04-20 2023-06-20 Infrastruktura służąca do produkcji i/lub magazynowania energii z odnawialnych 
źródeł w projektach parasolowych i grantowych.

Administracja publiczna, 
Służby publiczne, 
Partnerstwa,
Organizacje społeczne i związki wyznaniowe,
Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne,
Instytucje ochrony zdrowia,
Instytucje nauki i edukacji 

161 312 500,00 zł 36 250 000,00 € konkurencyjny
województwo śląskie (podregiony 
katowicki, tyski, bytomski, gliwicki, 
sosnowiecki, rybnicki, bielski)

Departament Europejskiego 
Funduszu Rozwoju 
Regionalnego

JSO8.1. 

Umożliwienie regionom i ludności łagodzenia wpływających 
na społeczeństwo, zatrudnienie, gospodarkę i środowisko 
skutków transformacji w kierunku osiągnięcia celów Unii na 
rok 2030 w dziedzinie energii i klimatu oraz w kierunku 
neutralnej dla klimatu gospodarki Unii do roku 2050 w oparciu 
o porozumienie paryskie

10.6 

Rozwój energetyki 
rozproszonej opartej o 
odnawialne źródła 
energii

lipiec 23 wrzesień 23 Infrastruktura służąca do produkcji i/lub magazynowania energii z odnawialnych 
źródeł (projekty inne niż parasolowe i grantowe)

Administracja publiczna, 
Służby publiczne, 
Partnerstwa,
Organizacje społeczne i związki wyznaniowe,
Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne,
Instytucje ochrony zdrowia,
Instytucje nauki i edukacji

172 437 500,00 zł 38 750 000,00 € konkurencyjny
województwo śląskie (podregiony 
katowicki, tyski, bytomski, gliwicki, 
sosnowiecki, rybnicki, bielski)

Departament Europejskiego 
Funduszu Rozwoju 
Regionalnego

Tryb wyboru: ZIT
 Nabór zostanie uruchomiony pod warunkiem akceptacji przez ZW 
wszystkich Strategii ZIT

JSO8.1. 

Umożliwienie regionom i ludności łagodzenia wpływających 
na społeczeństwo, zatrudnienie, gospodarkę i środowisko 
skutków transformacji w kierunku osiągnięcia celów Unii na 
rok 2030 w dziedzinie energii i klimatu oraz w kierunku 
neutralnej dla klimatu gospodarki Unii do roku 2050 w oparciu 
o porozumienie paryskie

10.6

Rozwój energetyki 
rozproszonej opartej o 
odnawialne źródła 
energii 

lipiec 23 wrzesień 23 Infrastruktura służąca do produkcji i/lub magazynowania energii z odnawialnych 
źródeł w projektach parasolowych i grantowych.

Administracja publiczna, 
Służby publiczne, 
Partnerstwa,
Organizacje społeczne i związki wyznaniowe,
Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne,
Instytucje ochrony zdrowia,
Instytucje nauki i edukacji 

172 437 500,00 zł 38 750 000,00 € konkurencyjny
województwo śląskie (podregiony 
katowicki, tyski, bytomski, gliwicki, 
sosnowiecki, rybnicki, bielski)

Departament Europejskiego 
Funduszu Rozwoju 
Regionalnego

Tryb wyboru: ZIT

Nabór zostanie uruchomiony pod warunkiem akceptacji przez ZW 
wszystkich Strategii ZIT

JSO8.1. 

Umożliwienie regionom i ludności łagodzenia wpływających 
na społeczeństwo, zatrudnienie, gospodarkę i środowisko 
skutków transformacji w kierunku osiągnięcia celów Unii na 
rok 2030 w dziedzinie energii i klimatu oraz w kierunku 
neutralnej dla klimatu gospodarki Unii do roku 2050 w oparciu 
o porozumienie paryskie

10.7 

Niwelowanie skutków 
działalności 
przemysłowej, w tym 
górniczej na 
środowisko, poprawa 
wskaźników 
różnorodności 
biologicznej w terenach 

styczeń 24 kwiecień 24
Niwelowanie skutków działalności przemysłowej, w tym górniczej na 
środowisko, poprawa wskaźników różnorodności biologicznej w terenach 
wykorzystanych w celach środowiskowych 

Administracja publiczna, 
Przedsiębiorstwa, 
Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne,
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT), 
Organizacje społeczne i związki wyznaniowe, Służby 
publiczne, 
Instytucje nauki i edukacji 

311 500 000,00 zł 70 000 000,00 € konkurencyjny
województwo śląskie (podregiony 
katowicki, tyski, bytomski, gliwicki, 
sosnowiecki, rybnicki, bielski)

Departament Europejskiego 
Funduszu Rozwoju 
Regionalnego

Tryb wyboru: ZIT

Nabór zostanie uruchomiony pod warunkiem akceptacji przez ZW 
wszystkich Strategii ZIT

JSO8.1. 

Umożliwienie regionom i ludności łagodzenia wpływających 
na społeczeństwo, zatrudnienie, gospodarkę i środowisko 
skutków transformacji w kierunku osiągnięcia celów Unii na 
rok 2030 w dziedzinie energii i klimatu oraz w kierunku 
neutralnej dla klimatu gospodarki Unii do roku 2050 w oparciu 
o porozumienie paryskie

10.9 

Ponowne 
wykorzystanie terenów 
poprzemysłowych, 
zdewastowanych, 
zdegradowanych na 
cele rozwojowe 

2023-04-20 2023-09-29 Ponowne wykorzystanie terenów poprzemysłowych, zdewastowanych, 
zdegradowanych na cele rozwojowe regionu

Administracja publiczna. 
Służby publiczne. 
Partnerstwa. 
Organizacje społeczne i związki wyznaniowe. 
Instytucje nauki i edukacji. 

122 375 000,00 zł 27 500 000,00 € niekonkurencyjny
województwo śląskie (podregiony 
katowicki, tyski, bytomski, gliwicki, 
sosnowiecki, rybnicki, bielski)

Departament Europejskiego 
Funduszu Rozwoju 
Regionalnego

JSO8.1. 

Umożliwienie regionom i ludności łagodzenia wpływających 
na społeczeństwo, zatrudnienie, gospodarkę i środowisko 
skutków transformacji w kierunku osiągnięcia celów Unii na 
rok 2030 w dziedzinie energii i klimatu oraz w kierunku 
neutralnej dla klimatu gospodarki Unii do roku 2050 w oparciu 
o porozumienie paryskie

10.9

Ponowne 
wykorzystanie terenów 
poprzemysłowych, 
zdewastowanych, 
zdegradowanych na 
cele rozwojowe 

2023-05-31 2023-07-31 Ponowne wykorzystanie terenów poprzemysłowych, zdewastowanych, 
zdegradowanych na cele rozwojowe regionu

Administracja publiczna. 
Służby publiczne. 
Partnerstwa. 
Organizacje społeczne i związki wyznaniowe. 
Instytucje nauki i edukacji. 

195 638 037,80 zł 43 963 604,00 € konkurencyjny
województwo śląskie (podregiony 
katowicki, tyski, bytomski, gliwicki, 
sosnowiecki, rybnicki, bielski)

Departament Europejskiego 
Funduszu Rozwoju 
Regionalnego

JSO8.1. 

Umożliwienie regionom i ludności łagodzenia wpływających 
na społeczeństwo, zatrudnienie, gospodarkę i środowisko 
skutków transformacji w kierunku osiągnięcia celów Unii na 
rok 2030 w dziedzinie energii i klimatu oraz w kierunku 
neutralnej dla klimatu gospodarki Unii do roku 2050 w oparciu 
o porozumienie paryskie

10.9 

Ponowne 
wykorzystanie terenów 
poprzemysłowych, 
zdewastowanych, 
zdegradowanych na 
cele rozwojowe 

czerwiec 23 sierpień 23 Ponowne wykorzystanie terenów poprzemysłowych, zdewastowanych, 
zdegradowanych na cele rozwojowe regionu 

Administracja publiczna. 
Służby publiczne. 
Partnerstwa. 
Organizacje społeczne i związki wyznaniowe. 
Instytucje nauki i edukacji. 

172 686 962,55 zł 38 806 059,00 € konkurencyjny
województwo śląskie (podregiony 
katowicki, tyski, bytomski, gliwicki, 
sosnowiecki, rybnicki, bielski)

Departament Europejskiego 
Funduszu Rozwoju 
Regionalnego

JSO8.1. 

Umożliwienie regionom i ludności łagodzenia wpływających 
na społeczeństwo, zatrudnienie, gospodarkę i środowisko 
skutków transformacji w kierunku osiągnięcia celów Unii na 
rok 2030 w dziedzinie energii i klimatu oraz w kierunku 
neutralnej dla klimatu gospodarki Unii do roku 2050 w oparciu 
o porozumienie paryskie

10.11 
Systemowe 
zarządzanie terenami 
poprzemysłowymi 

2023-04-20 2023-06-30 Infrastruktura monitorowania procesów transformacji Administracja publiczna 
Instytucje nauki i edukacji 12 325 000,35 zł 2 769 663,00 € niekonkurencyjny

województwo śląskie (podregiony 
katowicki, tyski, bytomski, gliwicki, 
sosnowiecki, rybnicki, bielski)

Departament Europejskiego 
Funduszu Rozwoju 
Regionalnego

Istnieje ryzyko nieogłoszenia naboru w wyznaczonym terminie.

JSO8.1. 

Umożliwienie regionom i ludności łagodzenia wpływających 
na społeczeństwo, zatrudnienie, gospodarkę i środowisko 
skutków transformacji w kierunku osiągnięcia celów Unii na 
rok 2030 w dziedzinie energii i klimatu oraz w kierunku 
neutralnej dla klimatu gospodarki Unii do roku 2050 w oparciu 
o porozumienie paryskie

10.11
Systemowe 
zarządzanie terenami 
poprzemysłowymi 

2023-04-20 2023-09-29 Infrastruktura monitorowania procesów transformacji Administracja publiczna 
Instytucje nauki i edukacji 60 000 004,15 zł 13 483 147,00 € niekonkurencyjny

województwo śląskie (podregiony 
katowicki, tyski, bytomski, gliwicki, 
sosnowiecki, rybnicki, bielski)

Departament Europejskiego 
Funduszu Rozwoju 
Regionalnego

Istnieje ryzyko nieogłoszenia naboru w wyznaczonym terminie.

JSO8.1. 

Umożliwienie regionom i ludności łagodzenia wpływających 
na społeczeństwo, zatrudnienie, gospodarkę i środowisko 
skutków transformacji w kierunku osiągnięcia celów Unii na 
rok 2030 w dziedzinie energii i klimatu oraz w kierunku 
neutralnej dla klimatu gospodarki Unii do roku 2050 w oparciu 
o porozumienie paryskie

10.13 

Infrastruktura 
szkolnictwa wyższego 
na potrzeby 
transformacji

2023-04-20 2023-09-29
Przebudowa, budowa, remont obiektów infrastruktury szkolnictwa wyższego 
wraz z zapewnieniem wyposażenia oraz dostosowaniem infrastruktury do 
edukacji włączającej

Instytucje nauki i edukacji  
Administracja publiczna 189 999 999,05 zł 42 696 629,00 € niekonkurencyjny

województwo śląskie (podregiony 
katowicki, tyski, bytomski, gliwicki, 
sosnowiecki, rybnicki, bielski)

Departament Europejskiego 
Funduszu Rozwoju 
Regionalnego

JSO8.1. 

Umożliwienie regionom i ludności łagodzenia wpływających 
na społeczeństwo, zatrudnienie, gospodarkę i środowisko 
skutków transformacji w kierunku osiągnięcia celów Unii na 
rok 2030 w dziedzinie energii i klimatu oraz w kierunku 
neutralnej dla klimatu gospodarki Unii do roku 2050 w oparciu 
o porozumienie paryskie

10.14
Infrastruktura 
kształcenia 
branżowego

2023-04-30 2023-06-30
Przebudowa, budowa, remont obiektów infrastruktury szkolnictwa branżowego 
wraz z zapewnieniem wyposażenia oraz dostosowaniem infrastruktury do 
kształcenia włączającego uczniów

Instytucje nauki i edukacji  
Administracja publiczna  
Instytucje wspierające biznes  
Organizacje społeczne i związki wyznaniowe  

155 750 000,00 zł 35 000 000,00 € konkurencyjny
województwo śląskie (podregiony 
katowicki, tyski, bytomski, gliwicki, 
sosnowiecki, rybnicki, bielski)

Departament Europejskiego 
Funduszu Rozwoju 
Regionalnego

Tryb wyboru: ZIT

Nabór zostanie uruchomiony pod warunkiem akceptacji przez ZW 
wszystkich Strategii ZIT



HARMONOGRAM NABORÓW WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE FE SL 21-27
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JSO8.1. 

Umożliwienie regionom i ludności łagodzenia wpływających 
na społeczeństwo, zatrudnienie, gospodarkę i środowisko 
skutków transformacji w kierunku osiągnięcia celów Unii na 
rok 2030 w dziedzinie energii i klimatu oraz w kierunku 
neutralnej dla klimatu gospodarki Unii do roku 2050 w oparciu 
o porozumienie paryskie

10.15 

Wykorzystanie 
endogenicznych 
potencjałów 
podregionów 
górniczych

czerwiec 23 sierpień 23 Wykorzystanie endogenicznych potencjałów podregionów górniczych Administracja publiczna 155 750 000,00 zł 35 000 000,00 € niekonkurencyjny województwo śląskie (podregion 
bielski)

Departament Europejskiego 
Funduszu Rozwoju 
Regionalnego

JSO8.1. 

Umożliwienie regionom i ludności łagodzenia wpływających 
na społeczeństwo, zatrudnienie, gospodarkę i środowisko 
skutków transformacji w kierunku osiągnięcia celów Unii na 
rok 2030 w dziedzinie energii i klimatu oraz w kierunku 
neutralnej dla klimatu gospodarki Unii do roku 2050 w oparciu 
o porozumienie paryskie

10.16
Rozwój 
przedsiębiorczości - 
FST

październik 23 listopad 23

Zaprojektowanie i wdrożenie systemu wsparcia w formie voucherów dla 
nowopowstających i istniejących firm, do wykorzystania zgodnie z 
indywidualnymi potrzebami – m.in. na wsparcie procesów badawczo-
rozwojowych

Śląski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. 35 600 000,00 zł 8 000 000,00 € niekonkurencyjny
województwo śląskie (podregiony - 
katowicki, bielski, tyski, rybnicki, 
gliwicki, bytomski; sosnowiecki)

Wojewódzki Urząd Pracy

JSO8.1. 

Umożliwienie regionom i ludności łagodzenia wpływających 
na społeczeństwo, zatrudnienie, gospodarkę i środowisko 
skutków transformacji w kierunku osiągnięcia celów Unii na 
rok 2030 w dziedzinie energii i klimatu oraz w kierunku 
neutralnej dla klimatu gospodarki Unii do roku 2050 w oparciu 
o porozumienie paryskie

10.17 Kształcenie osób 
dorosłych- FST październik 23 listopad 23 Szkolenia/doradztwo w ramach PSF. 

Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych 
(nie dotyczy osób prowadzących działalność 
gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów 
odrębnych)

311 500 000,00 zł 70 000 000,00 € konkurencyjny
województwo śląskie (podregiony - 
katowicki, bielski, tyski, rybnicki, 
gliwicki, bytomski; sosnowiecki)

Wojewódzki Urząd Pracy

JSO8.1. 

Umożliwienie regionom i ludności łagodzenia wpływających 
na społeczeństwo, zatrudnienie, gospodarkę i środowisko 
skutków transformacji w kierunku osiągnięcia celów Unii na 
rok 2030 w dziedzinie energii i klimatu oraz w kierunku 
neutralnej dla klimatu gospodarki Unii do roku 2050 w oparciu 
o porozumienie paryskie

10.20 

Wsparcie na założenie 
działalności 
gospodarczej październik 23 listopad 23

1. Bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
2. Wsparcie dla osób planujących rozpoczęcie działalności.
3. Wsparcie pomostowe.

Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych 
(nie dotyczy osób prowadzących działalność 
gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów 
odrębnych)

111 250 000,00 zł 25 000 000,00 € konkurencyjny
województwo śląskie (podregiony - 
katowicki, bielski, tyski, rybnicki, 
gliwicki, bytomski; sosnowiecki)

Wojewódzki Urząd Pracy

JSO8.1. 

Umożliwienie regionom i ludności łagodzenia wpływających 
na społeczeństwo, zatrudnienie, gospodarkę i środowisko 
skutków transformacji w kierunku osiągnięcia celów Unii na 
rok 2030 w dziedzinie energii i klimatu oraz w kierunku 
neutralnej dla klimatu gospodarki Unii do roku 2050 w oparciu 
o porozumienie paryskie

10.22

Regionalne 
Obserwatorium 
Procesu Transformacji - 
FST

grudzień 23 styczeń 24 Zarządzanie i wdrażanie regionalnego ekosystemu innowacji Województwa 
Śląskiego – transformacja regionu. Samorząd Województwa 22 250 000,00 zł 5 000 000,00 € niekonkurencyjny

województwo śląskie (podregiony - 
katowicki, bielski, tyski, rybnicki, 
gliwicki, bytomski; sosnowiecki)

Wojewódzki Urząd Pracy

JSO8.1. 

Umożliwienie regionom i ludności łagodzenia wpływających 
na społeczeństwo, zatrudnienie, gospodarkę i środowisko 
skutków transformacji w kierunku osiągnięcia celów Unii na 
rok 2030 w dziedzinie energii i klimatu oraz w kierunku 
neutralnej dla klimatu gospodarki Unii do roku 2050 w oparciu 
o porozumienie paryskie

10.23

Rozwój kształcenia 
zawodowego zgodnie z 
regionalnymi 
inteligentnymi oraz 
technologicznymi 
specjalizacjami

2023-04-27 nabór otwarty

1. Upowszechnianie i rozwój kształcenia zawodowego zgodnie z potrzebami 
transformacji regionu 
2. Wsparcie placówek kształcenia zawodowego w zmianie profilu nauczania
3. Współpraca szkół kształcenia zawodowego z uczelniami wyższymi oraz 
pracodawcami

Wszystkie podmioty (z wyłączeniem osób fizycznych, 
nie dotyczy osób prowadzących działalność 
gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów 
odrębnych) - typy beneficjentów zostaną 
doprecyzowane w SZOP

178 000 000,00 zł 40 000 000,00 € konkurencyjny
województwo śląskie (podregiony - 
katowicki, bielski, tyski, rybnicki, 
gliwicki, bytomski; sosnowiecki)

Departament Europejskiego 
Funduszu Społecznego Istnieje możliwość nieuruchomienia naboru we wskazanym okresie 

JSO8.1. 

Umożliwienie regionom i ludności łagodzenia wpływających 
na społeczeństwo, zatrudnienie, gospodarkę i środowisko 
skutków transformacji w kierunku osiągnięcia celów Unii na 
rok 2030 w dziedzinie energii i klimatu oraz w kierunku 
neutralnej dla klimatu gospodarki Unii do roku 2050 w oparciu 
o porozumienie paryskie

10.24 

Włączenie społeczne - 
wzmocnienie procesu 
sprawiedliwej 
transformacji

2023-04-27 nabór otwarty 1.Działania na rzecz mieszkańców i obszarów uczestniczących w procesie 
sprawiedliwej  transformacji.

Wszystkie podmioty (z wyłączeniem osób fizycznych, 
nie dotyczy osób prowadzących działalność 
gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów 
odrębnych) - typy beneficjentów zostaną 
doprecyzowane w SZOP

182 450 000,00 zł 41 000 000,00 € konkurencyjny
województwo śląskie (podregiony - 
katowicki, bielski, tyski, rybnicki, 
gliwicki, bytomski; sosnowiecki)

Departament Europejskiego 
Funduszu Społecznego

JSO8.1. 

Umożliwienie regionom i ludności łagodzenia wpływających 
na społeczeństwo, zatrudnienie, gospodarkę i środowisko 
skutków transformacji w kierunku osiągnięcia celów Unii na 
rok 2030 w dziedzinie energii i klimatu oraz w kierunku 
neutralnej dla klimatu gospodarki Unii do roku 2050 w oparciu 
o porozumienie paryskie

10.25

Rozwój kształcenia 
wyższego 
zorientowanego na 
potrzeby zielonej 
gospodarki

2023-04-27 nabór otwarty

1. Wsparcie kariery absolwentów uczelni wyższych na kierunkach zielonej i 
cyfrowej gospodarki
2. Komercjalizacja wiedzy 
3. Wsparcie uczniów szkół kształcenia zawodowego przez szkoły wyższe
4. Działania promocyjne na rzecz kontynuacji kształcenia w regionie

Wszystkie podmioty (z wyłączeniem osób fizycznych, 
nie dotyczy osób prowadzących działalność 
gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów 
odrębnych) - typy beneficjentów zostaną 
doprecyzowane w SZOP

164 650 000,00 zł 37 000 000,00 € konkurencyjny
województwo śląskie (podregiony - 
katowicki, bielski, tyski, rybnicki, 
gliwicki, bytomski; sosnowiecki)

Departament Europejskiego 
Funduszu Społecznego Istnieje możliwość nieuruchomienia naboru we wskazanym okresie 

XIII Fundusze Europejskie na pomoc techniczą FST

PT - 
Pomoc 

Technicz
na

Wspieranie skutecznej i efektywnej realizacji FE SL, w 
szczególności FST 13.1

Fundusze Europejskie 
na pomoc techniczną 
FST 

2023-04-07 2023-04-24 ND
Województwo Śląskie,
Instytucje Pośredniczące: Wojewódzki Urząd Pracy w 
Katowicach oraz Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

57 827 632,00 zł 12 341 828,00 € niekonkurencyjny województwo śląskie Departament Rozwoju i 
Transformacji Regionu


